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Nujna pomoč za prizadeta potresna območja v Turčiji in Siriji 

Henkel je doniral 1 milijon evrov za pomoč po potresu v 

Turčiji in Siriji 

 

Düsseldorf, Nemčija: Henkel je z veliko zaskrbljenostjo spremljal novice o potresih v Turčiji in 

Siriji, ki so zahtevali življenja več tisoč ljudi. Pomoč je nujno potrebna. Zato se je Henkel v 

sodelovanju s fundacijo Fritz Henkel Stiftung odločil za ad hoc paket nujne pomoči v višini 1 

milijon evrov. Ta vključuje nujno potrebne donacije v naravi, donacije izdelkov in finančno 

pomoč, ki so namenjene mednarodnim humanitarnim organizacijam, kot so Aktion 

Deutschland Hilft, I.S.A.R International Search and Rescue in International Red Cross. V torek, 

7. februarja, je podjetje napovedalo paket prve pomoči v višini 100.000 evrov, ki ga je zdaj 

zaradi obsega nesreče povečalo še za 900.000 evrov. 

 

»Globoko smo pretreseni zaradi strašne nesreče v Turčiji in Siriji. V mislih smo z več tisoč 

žrtvami, njihovimi družinami in prijatelji. Zdaj je pomembno, da kot mednarodna skupnost 

zagotovimo nebirokratsko pomoč, da bodo reševalne sile na terenu lahko opremljene s 

potrebnimi sredstvi,« pravi Carsten Knobel, izvršni direktor družbe Henkel. 

 

Poleg tega so v nekaterih državah načrtovane donatorske akcije za zaposlene. 

 
Več o Henklu 

Podjetje s svojimi vodilnimi blagovnimi znamkami, inovacijami in tehnologijami zavzema vodilne položaje v industriji 

in maloprodaji po vsem svetu. Poslovni program Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) ima s svojimi lepili, 

tesnilnimi sredstvi in funkcionalnimi premazi vodilni položaj na trgih. S poslovno enoto Consumer Brands družba 

ohranja vodilne položaje, zlasti na področju nege las ter pralnih sredstev in čistil, na številnih trgih in v različnih 

kategorijah po vsem svetu. Tri najmočnejše blagovne znamke podjetja so Loctite, Persil in Schwarzkopf. V poslovnem 

letu 2021 je Henkel zabeležil prodajo v višini več kot 20 milijarde evrov in prilagojeni dobiček iz poslovanja v višini 

približno 2,7 milijarde evrov. Prednostne delnice družbe Henkel kotirajo na nemškem borznem indeksu DAX. 

Trajnostni razvoj ima v družbi Henkel dolgo tradicijo, podjetje pa ima jasno trajnostno strategijo s konkretnimi cilji. 

Henkel je bil ustanovljen leta 1876 in danes po svetu zaposluje več kot 50.000 ljudi, ki jih združujejo močna 

korporativna kultura, skupne vrednote in en smoter: »Pioneers at heart for the good of  

generations.« Več informacij najdete na www.henkel.com.  

 

http://www.henkel.com/
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Slikovno gradivo je na voljo na spletni strani www.henkel.com/press. 
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